
Předseda OFS Nový Jičín Patka:    

                                                               

Chystáme i nové projekty.  

Při únorové Valné hromadě Okresního fotbalového svazu (OFS) Nový Jičín byl hlavním mužem 
zvolen stávající předseda Antonín Patka, jenž tak načne své druhé volební období, a který dostal 
více hlasů než druhý kandidát Libor Macháč. 

 Při volbách jste obhájil svoji pozici. Co na průběh voleb říkáte? 

Když jsem kandidoval poprvé před čtyřmi lety, v podstatě jsem se o nic nestaral, jen jsem odevzdal 
potřebné doklady. Teď byla situace jiná. Když na Valné hromadě předseda volební komise ohlásil 
výsledky, z nichž bylo patrné a nezpochybnitelné, že jsem svůj post obhájil, měl jsem pochopitelně 
radost. Radost o to větší, že jsem svého vítězství dosáhl zcela legitimní cestou. 

Mimochodem jsem najezdil stovky kilometrů a nesliboval jsem nemožné. Na jednáních se zástupci 
klubů jsem přednesl svou představu, jak by mělo vše fungovat a s kterými lidmi bych tuhle práci 
chtěl dělat. A vždy jsem tvrdil, že funkce v OFS jsou jen a jen o práci, kterou děláte zadarmo. 
Průběh Valné hromady byl, dle mého názoru, víceméně standardní.  

Samotné volby jenom potvrdily naprostou názorovou neshodu na řízení fotbalu v okrese pod mým 
vedením a vedením jiného předsedy. Názornou ukázkou této neshody pak bylo odstoupení 
kandidátů do výkonného výboru z „druhého tábora". Více se k volbám vyjadřovat nebudu. Názor si 
jistě mohli všichni přítomní udělat sami. 

S jakými plány půjdete do dalšího volebního období? 

Nemyslím si, že vše co se doposud dělalo, bylo špatné. Je třeba si uvědomit, že za předchozí volební 
období se udělal kus práce. A v tom, co je dobré a pro fotbal přínosné bych chtěl pokračovat a ještě 
samozřejmě přidat něco navíc. Mám v hlavě některé změny, které bych rád, ve spolupráci s kolegy 
z výkonného výboru, provedl a prosadil. 

Povídejte… 

Prioritou bude opět práce s mládeží. Nové složení komise mládeže pod vedením Jana Kovala 
z Nového Jičína slibuje mnohé. V komisi pracují dále pánové Petr Gelnar z Bílovce, Ivo Maruchnič 
z Frenštátu, Josef Molnár z Jakubčovic, René Bača z Frenštátu a Jiří Zubek z Nového Jičína. 
Komise mládeže uvažuje třeba o změně herního systému u přípravek, má v plánu se zabývat 
možnou zimní ligou mládeže a chystá se projekt pro přípravu trenérů u mládežnických týmů. Byl 
jsem se podívat na prvním jednání komise mládeže a musím říct, že jsem byl velice potěšen, jednak 
věcným přístupem k řešení nastolených témat a jednak přátelskou atmosférou. Věřím, že tahle 
komise je dobrá volba. 

Změn doznala i komise rozhodčích. Co k ní můžete říct? 

Jedná se o důležitou oblast, protože je třeba provést změny v řízení zápasů, obsazování zápasů a ve 
vzdělávání rozhodčích. Komise rozhodčích bude pracovat pod vedením zkušeného rozhodčího a 
delegáta Františka Mužíka. Dalšími členy komise budou pánové Radim Dresler, Maxim 
Kontoršikov, Lukáš Pařenica a Zbyněk Tomšík. Před časem byl nastartován směr, kterým by se 



komise rozhodčích měla ubírat. Ale určitě se mohu zaručit, že se nestane, aby na zápas těch nižších 
tříd nebyl delegován rozhodčí tak, jak se to stávalo doposud. Budou pokračovat akce zaměřené  
na vzdělávání rozhodčích a především na získávání rozhodčích nových. Tam nás nejvíc tlačí bota. 

A co další komise? 

Zcela nové složení bude mít též komise disciplinární. Předsedou je Tomáš Klečka z Petřvaldu, který 
pracuje i v krajské DK a je tudíž zárukou kvalitního a zkušeného rozhodování. Jemu bude 
sekundovat zatím jen Daniel Gabryš z Bludovic, ale už máme vytipované další, kteří budou do této 
komise zařazeni. I tady je shoda v tom, že rozhodování o udělených trestech či pokutách musí být 
absolutně nestranné a přístup ke všem projednávaným přestupkům musí být stejný. Také sportovně 
technická komise má nového šéfa, kterým bude Lukáš Dědík z Nového Jičína. Dále zde budou 
pracovat Miloš Holík, Zdenka Kvitová a Vojtěch Jalůvka. Nemáme zatím představu, že bychom 
měli v systému soutěží provádět zásadní změny, vše teprve ukáže průběh jarní části. 

Můžete v krátkosti představit nové členy výkonného výboru? 

Nejdříve jsem oslovil zástupce Nového Jičína, Frenštátu, Bílovce a Jakubčovic. Mají sice své 
mládežnické týmy především v krajských soutěžích, ale proč by nemohli být zástupci těchto klubů 
přímo u zdroje informací, proč by se nemohli podílet na řízení fotbalu na okresní úrovni? Vždyť je 
tam jasná návaznost na kraj a pak ještě dále. Navíc jsou i regionálně velice vhodně rozmístěny. 
A tak jsem zástupcům jmenovaných klubů přednesl svou vizi. Místopředsedou OFS Nový Jičín je 
Josef Molnár, zkušený funkcionář a trenér z Jakubčovic. Člověk, který fotbalu dává maximum, 
kterého znám desítky let a uznávám ho jako rovného chlapa. 
Sportovně technickou komisi bude řídit Lukáš Dědík, funkcionář a trenér z Nového Jičína. Komisi 
mládeže má na starosti Jan Koval z Nového Jičína, který má již několikaleté zkušenosti z práce 
v komisích mládeže jednak na okrese, ale i na kraji. Disciplinární komisi bude řídit Tomáš Klečka, 
který je členem krajské disciplinárky v předešlém volebním období a šéfem fotbalového klubu 
v Petřvaldě. Na jeho zkušenosti právě s prací v DK na kraji velice spoléhám. Pan Miroslav Skurka 
z Frenštátu je členem výkonného výboru SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm a má zkušenosti 
z práce funkcionáře krajského klubu a věřím, že je přenese i na okresní úroveň a opačně. Pan Daniel 
Gabryš byl u znovuzrození fotbalu v Bludovicích před dvěma lety. A kdo něco podobného zažil, ví, 
že to není nic jednoduchého. Když jsem ho oslovil, řekl mi: Chci pomoct dělat fotbal v okrese. 

Máte už spolu s výkonným výborem v hlavě nějaké myšlenky na příští soutěžní ročník 

2017/2018? 

Už nyní víme, že nás čeká od příštího soutěžního ročníku řada možných změn a novinek. FAČR 
klade velký důraz na ženský fotbal a na jeho propagaci. Dalším projektem podporovaným z těch 
nejvyšších míst je veteránský fotbal pro hráče, kteří již skončili s aktivní kariérou, ale chodí si 
zahrát fotbálek na malé hřiště. I tady lze v případě zájmu ze strany klubů tento typ soutěže zahrnout 
mezi řádné soutěže řízené okresním fotbalovým svazem. Jako naprostou novinkou se jeví projekt, 
který je nazván „walking football". 

To je regulérní soutěž na hřišti malých rozměrů pro hráče starší 60 let. Samozřejmě, že budeme též 
reagovat na vyvíjející se situaci v okrese, na počet klubů, kteří se přihlásí do soutěží v jakýchkoliv 
kategoriích. Já osobně jsem velice zvědav, jak dopadne a jaký bude ohlas klubů na jarní průběh 
IV.třídy mužů, kde jsme zavedli po odehrání základní části rozdělení týmů do skupin podle 
umístění, kde se bude hrát nejen o postup, ale i o konečné umístění. A pochopitelně jsme schopni a 
ochotni též reagovat na návrhy klubů a na jejich připomínky.        
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